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Można już zgłaszać uczestnictwo w sympozjum teologiczno-pastoralnym 
Zanurzeni w miłości Boga do świata. Doświadczenie Boga i odpowiedzialność, 
które odbędzie się od 30 maja do 1 czerwca tego roku w sali Dobrego Pasterza 
w Centrum Pastoralnym Pawła VI w Sanktuarium Fatimskim.

Zgłoszenia można przesłać pocztą tradycyjną, dostarczyć formularz 
do Sekretariatu Stulecia Objawień – Sympozjum 2014 lub przez Internet 
(formularz zgłoszenia online www.fatima2017.org).

Przypomnijmy, że sympozjum jest jednym z ważnych wydarzeń w 
kalendarzu działań Sanktuarium w czwartym roku przygotowań do obchodów 
stulecia objawień.

Sympozjum, którego naukową koordynację powierzono Wydziałowi 
Teologii Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego, będzie poświęcone 
tematom związanym z objawieniem Matki Boskiej trojgu pastuszkom w lipcu 
1917 roku. Więcej informacji: www.fatima.pt

L.S.

Sympozjum teologiczno-pastoralne 2014

Przyjmowanie zgłoszeń

Rocznice sanktuariów w Aparecida i w Fatimie
W roku 2017 sanktuaria maryjne w 

Fatimie (w Portugalii) i w Aparecida (w 
Brazylii) będą świętowały swe rocznice: 
stulecia objawień w pierwszym z nich i 
trzechsetlecia cudownego odnalezienia 
figurki Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej w rzece Paraíba w drugim 
sanktuarium. 

Są to najważniejsze sanktuaria maryjne 
dla dwu bratnich narodów, związanych 
nie tylko wspólną historią i językiem, 
ale zjednoczonych także jedną wiarą i 
wielkim nabożeństwem do Matki Boskiej. 
Dlatego czujemy potrzebę wspólnego 
świętowania tych tak ważnych jubileuszy.

Jego Ekscelencja António Marto, 
biskup diecezji Leiria-Fatima i Jego 
Eminencja kardynał Raymundo 

Damasceno Assis, arcybiskup 
archidiecezji Aparecida, porozumieli się 
w sprawie podjęcia wspólnych działań, 
które ukażą i podkreślą więzi łączące te 
dwa sanktuaria. Jednym z przedsięwzięć 
związanych ze wspólnym świętowaniem 
będzie obdarowanie sanktuarium 
w Aparecida figurą Matki Boskiej 
Fatimskiej. Uroczystość odbędzie się w 
maju tego roku, a weźmie w niej udział bp 
António Marto i delegacja Sanktuarium 
Fatimskiego. Figura zostanie uroczyście 
umieszczona w specjalnie dla niej 
przygotowanym miejscu i będzie czczona 
przez wiernych przybywających do 
brazylijskiego sanktuarium. Następnie 
(w późniejszym terminie, który zostanie 
podany do publicznej wiadomości) 

figura Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej z Aparecida zostanie 
umieszczona w Sanktuarium Fatimskim; 
w tej uroczystości będzie uczestniczył 
Jego Eminencja ksiądz kardynał 
Raymundo Damasceno. 

Znaczące są daty świat patronalnych 
obu sanktuariów: 13 maja to dzień 
świąteczny dla czcicieli Matki Boskiej 
Fatimskiej w całej Brazylii, 12 
października – święto Matki Boskiej z 
Aparecida – to dzień wielkiej pielgrzymki 
w Fatimie. Ustalono, że w roku 
jubileuszowym 2017 kardynał Raymundo 
Damasceno będzie przewodniczyć 
wielkiej pielgrzymce rocznicowej w 
Fatimie, a bp António Marto pojedzie 
w październiku do Brazylii, aby 
przewodniczyć uroczystościom w 
Aparecida.

To małe gesty, ale mają wielkie 
znaczenie. Dzięki temu zostaną 
upamiętnione oba jubileusze oraz ukazany 
silny związek łączący oba sanktuaria.

Niech Matka Boska, z Fatimy i z 
Aparecidy, otacza swą macierzyńską 
opieką pielgrzymów i wiernych 
nawiedzających oba sanktuaria!

ks. Carlos Cabecinhas, rektor



2 2014/05/13

W roku 2013 Sanktuarium Fatimskie otrzymało 242 tysiące wiadomości skierowanych do Matki Boskiej 

Maryjo, Tobie się powierzamy
W 2013 roku Sanktuarium 

otrzymało 241 654 wiadomości 
skierowanych do Matki Boskiej 
Fatimskiej.

Większość pozostawianych 
w Sanktuarium wiadomości jest 
umieszczana bezpośrednio w Kaplicy 
Objawień przez pielgrzymów, którzy 
przybywają z różnych krajów 
świata. Poza tym wiadomości 
przychodzą pocztą tradycyjną lub są 
pozostawiane w recepcjach różnych 
instytucji Sanktuarium Fatimskiego 
oraz w innych miejscach, które 
przyjmują pielgrzymów. Od 2006 
roku wiele wiadomości przychodzi 
także przez Internet na adres poczty 
elektronicznej pedidos@fatima.pt

Wszystkie prośby o modlitwę są 
zanoszone do Kaplicy Objawień – 
miejsca, gdzie objawiła się Matka 
Boska i tam są Jej powierzane; 
następnie są archiwizowane.

W ostatnich latach zanotowano 
znaczący wzrost liczby próśb 
o modlitwę, które docierają do 
Sanktuarium za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Jest to około 
3.500 wiadomości (w różnych 
językach) w ciągu miesiąca. Jeśli w 

wiadomości znajduje się prośba o 
odpowiedź albo z jej treści wynika, że 
nadawca potrzebuje słów pocieszenia, 
nadziei lub rady, siostry zakonne – 
odpowiedzialne za przyjmowanie 
korespondencji – wysyłają 
odpowiedź. Ten sposób komunikacji 
rozwija się bardzo szybko i dzięki 
niemu wiele osób znalazło możliwość, 
aby wypowiedzieć się lub modlić 
z Matką Boską; niektórzy 
dzielą się swoimi zmartwieniami, 
smutkami, cierpieniami, ale także 
radościami oraz dziękują za 
otrzymane łaski lub opisują różne 
życiowe sytuacje.

W większości takich przypadków 
siostry otrzymują podziękowania 
za odpowiedź. To wielka radość 
wiedzieć, że dzięki tej służbie 
pocieszenia i modlitwy, tak wiele 
osób zyskuje siłę, nadzieję i odwagę, 
aby zmierzyć się z – często trudnymi 
i skomplikowanymi – problemami 
życia codziennego. Przysyłane 
świadectwa są wspaniałe, bo są to 
prawdziwe, wypływające z głębi serca 
słowa podziękowania: „Dziękuję za 
tak wielką życzliwość i solidarność 
w modlitwie”, „Dziękuję. Dziękuję. 

Wasza wiadomość dała mi tak wiele 
siły i nadziei, aby dalej podążać moją 
drogą… Dobranoc”, „Pragnę, tą drogą 
podziękować za modlitwy w intencji 
mojej przyjaciółki, o które prosiłam... 
Jestem bardzo wdzięczna za te 
modlitwy. Chciałabym powiedzieć, 
że często staram się pełnić wobec 
moich znajomym i rodziny posługę 
miłości, którą wy sprawujecie. Kiedy 
przychodzą chwile wielkiego smutku, 
kiedy ktoś kogo znamy z jakiegoś 
powodu potrzebuje pomocy, trzeba 
szukać wsparcia i siły, aby wspólnie 
prosić poprzez modlitwę. Jeszcze 
raz bardzo dziękuję za miłość, którą 
przekazujecie w imię Pana Boga 
naszego i naszej Błogosławionej 
Matki”.

Pełniąc tę posługę, która – choć 
może mało widoczna – jest bardzo 
cenna, dziękujemy Matce Boskiej, 
że wciąż wzbudza pragnienie Nieba 
w sercach tak wielu ludzi, którzy 
odnajdują w Niej światło, nadzieję i 
siłę na drogę swojego życia.

S. Giustina OMFV
Oblatki Maryi Dziewicy z Fatimy
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W Fatimie otwarto „Dom Świec”

Od 4 kwietnia w Fatimie działa 
nowe muzeum, mieszczące się przy 
ul. S. Pedro. Nowemu muzeum nadano 
piękną nazwę – „Dom Świec”.

W dniu otwarcia muzeum siostra 
Ângela Coelho (postulatorka procesu 
kanonizacyjnego Franciszka i 
Hiacynty oraz osoba odpowiedzialna 
za Fundację Franciszka i Hiacynty 
Marto, do której należy „Dom Świec”) 
tak wyjaśniała wybraną nazwę: 
„Franciszek i Hiacynta są jak dwie 
świece, które Bóg zapalił, aby oświecić 
ludzkość w godzinie mroku i niepokoju. 
Tak mówił papież Jan Paweł II w dniu 
ich beatyfikacji w Fatimie 13 maja 
2000 r. Światło, które emanuje z tych 
dzieci to orędzie powierzone im przez 
Matkę Boską Różańcową w Cova da 
Iria. Blask tych «świec», które podjęły 
wyzwanie ofiarowania swojego życia 
Bogu, oświeca drogę ku świętości, 
która wzywa także nas, dzisiaj. To 
światło pragniemy pokazać w «Domu 
Świec»”. 

Ekspozycja pokazuje więc życie 
i świadectwo duchowości dwojga 
małych widzących, a – od pewnego 
momentu – łączy się z inną postacią 
związaną z Fatimą – Janem Pawłem II.

„Kiedy zaczęliśmy myśleć o 
projekcie stworzenia tej przestrzeni 
wystawowej, w sposób naturalny 
pojawiło się pragnienie, aby to miejsce 
upamiętniało także papieża, który 
beatyfikował pastuszków” wspomina 
siostra Ângela Coelho.

Ekspozycja jest podzielona na pięć 
działów, a kończy się zaproszeniem 
zwiedzających do modlitwy o kanoni-
zację Franciszka i Hiacynty Marto. Po-
dążając przedstawioną w muzeum dro-

gą świętości dzieci fatimskich, goście 
poznają życie rodzinne pastuszków 
oraz najważniejsze wydarzenia i osoby 
związane z ich beatyfikacją.

„Chcieliśmy, aby przestrzeń ta 
ukazywała atmosferę domu i była 
miejscem, gdzie czujemy się gościnnie 
przyjęci” podkreślała siostra Ângela 
Coelho.

Na wystawie można oglądać m.in. 
widelec, kubek i stołek z domu rodziny 
Marto oraz chustkę, która należała 
do Hiacynty i sakwę Franciszka. 
Znajdują się tam także obrazy, 
ubranko, w którym oboje widzący 
zostali ochrzczeni oraz rejestry 
parafialne dotyczące ich chrztów. 
Spośród prezentowanych przedmiotów 
należących do Jana Pawła II warto 
wymienić: parę butów, różaniec i 
gałązkę oliwną używaną przez papieża 
w Niedzielę Palmową w 2005 roku, 
na kilka dni przed jego śmiercią. 
Wystawa jest wzbogacona projekcjami 
i platformami multimedialnymi.

Niektóre z prezentowanych w 

muzeum eksponatów mają wielkie 
znaczenie historyczne; są to np. 
paciorek z różańca należącego do 
Franciszka, znaleziony podczas 
ekshumacji jego ciała czy fragment 
opatrunku używanego podczas choroby 
Hiacynty.

Na zakończenie wystawy, obok 
relikwii błogosławionych (fragmentu 
żebra Franciszka i pukla włosów 
Hiacynty) umieszczonych w dwóch 
srebrnych świecach, znajdujemy pustą 
przestrzeń przeznaczoną na tak bardzo 
oczekiwany przez wiernych dokument: 
dekret kanonizacyjny Franciszka i 
Hiacynty Marto.

W dniu poświęcenia i otwarcia 
muzeum ordynariusz diecezji Leiria-
Fatima biskup António Marto, 
powiedział: „Wejście do tego domu, 
wejście tu z otwartym sercem to 
wniknięcie w historię miłości o 
wymiarze uniwersalnym, w historię, 
której głównymi bohaterami były te 
dzieci. One pozwoliły, aby prowadziła 
je Panią ukazująca się na dębie, Pani 
orędzia, (…) którym oni sami starali 
się żyć”.

Rektor Sanktuarium ksiądz 

Carlos Cabecinhas chwalił pomysł 
Fundacji Franciszka i Hiacynty 
Marto: „Ta przestrzeń jest ważna 
także dla Sanktuarium Fatimskiego. 
Posługując się językiem piękna 
i sztuki muzeum stwarza okazję 
do poznania życia pastuszków 
i orędzia fatimskiego; staje się 
miejscem jego upowszechniania i 
może być uzupełnieniem doświadczeń, 
jakich pielgrzymi doznają w 
Sanktuarium”.

„Dom Świec” jest otwarty 
codziennie; wstęp do muzeum jest 
bezpłatny.

LeopolDina Simões



4 2014/05/13

W maju rozpoczyna się pielgrzymka figury fatimskiej po klasztorach kontemplacyjnych w Portugalii

 Matka Boska w klasztorach klauzurowych

Życie Sanktuarium Fatimskiego jest 
obecnie całkowicie podporządkowane 
rozpoczętemu w roku 2010 i 
zaplanowanemu na siedem lat (do roku 
2017) cyklowi przygotowującemu do 
obchodów stulecia objawień Matki 
Boskiej. Program ten ma na celu nie tylko 
przypomnienie samego wydarzenia, 
ale przede wszystkim: promowanie 
i umożliwianie głębszego poznania 
orędzia fatimskiego, pogłębienie 
znajomości jego treści teologicznych, 
uświadomienie wiernym aktualnego i 
prorockiego wymiaru orędzia oraz jego 
znaczenia dla współczesnego Kościoła, 
zachęcenie katolików do podjęcia 
zawartych w orędziu wyzwań, w tym 
dróg nawrócenia.

Wśród wielu wydarzeń i propozycji, 
składających się na program 
siedmioletniego przygotowania 
do obchodów stulecia objawień, 
znajduje się nawiedzenie przez 
figurę pielgrzymującą Matki Boskiej 
Fatimskiej wszystkich portugalskich 
diecezji; peregrynację tę poprzedzi 
nawiedzenie przez tę figurę 
wszystkich zakonów i klasztorów 
kontemplacyjnych w Portugalii. Jest 
ich trzydzieści siedem, każdy żeński i 
męski klasztor kontemplacyjny będzie 
gościł u siebie figurę pielgrzymującą 
Matki Boskiej Fatimskiej przez tydzień.

Przygotowując tę peregrynację 
Sanktuarium nawiązało kontakt ze 
wszystkimi klasztorami i zakonami 
klauzurowymi w Portugalii. 
Wielebny ksiądz rektor Sanktuarium 
Fatimskiego (po wstępnym kontakcie 
korespondencyjnym) osobiście 

odwiedził wszystkie zgromadzenia 
kontemplacyjne położone na terenie 
diecezji Leiria-Fatima: siostry klaryski 
w Monte Real, mniszki Nawiedzenia 
Matki Boskiej w Faniqueira i w Fatimie 
dominikanki Nieustannego Różańca, 
siostry karmelitanki, siostry klaryski. 
Odwiedzając na początku października 
2013 r. te pięć klasztorów wielebny 
ksiądz Carlos Cabecinhas informował 
w obecności całej wspólnoty zakonnej 
o wizycie figury pielgrzymującej Matki 
Boskiej, a także przedstawiał program 
całego cyklu przygotowującego do 
obchodów stulecia objawień.

We wszystkich odwiedzanych 
wspólnotach inicjatywa 
Sanktuarium wzbudziła wielką i 
szczerą radość. Nawiedzenie przez 
figurę pielgrzymującą zakonów 
klauzurowych, a więc prowadzących 
życie zamknięte, będzie się odbywać 
w latach 2014-2015 (tj. w roku 

duszpasterskim poprzedzającym 
nawiedzenie przez figurę portugalskich 
diecezji, która to pielgrzymka jest 
również obecnie przygotowywana).

Klasztory klauzurowe to 
miejsca głębokiej modlitwy i życia 
poświęconego służbie Bogu. Nie jest 
to powołanie do głoszenia Ewangelii 
w świecie, ale do kontemplacji i 
mówienia Bogu o życiu, o człowieku. 
W takich miejscach i wspólnotach 
nieustannie pobrzmiewają modlitwy 
dziękczynne i błagalne, modlitwy 
uwielbienia i zawierzenia, modlitwy 
we własnych intencjach, ale przede 
wszystkim modlitwy w intencjach całej 
ludzkości.

Jednym z powodów nawiedzenia 
przez figurę pielgrzymującą zakonów 
i klasztorów kontemplacyjnych jest 
skierowana do tych wspólnot prośba, 
aby swoją modlitwą podczas spotkania 
z Maryją, wspomogły realizację 
wszystkich wydarzeń związanych 
z obchodami stulecia objawień. 
Jeśli obchodzenie stulecia objawień 
jest realizowaniem orędzia „Pani 
lśniącej bardziej niż słońce”, to każda 
inicjatywa powinna mieć w modlitwie 
swój początek i koniec – swój cel.

Modlitwa jest fundamentem 
wszystkiego. Dlatego Sanktuarium 
z wdzięcznością przyjmuje siłę 
płynącą z modlitwy każdej wspólnoty. 
Odwiedzanym klasztorom – ku 
wielkiej radości każdej ze wspólnot – 
wielebny rektor ofiarował, w imieniu 
Postulacji błogosławionych Franciszka 
i Hiacynty Marto, relikwie pastuszków.

ks. Emanuel Matos Silva, 
wicerektor Sanktuarium Fatimskiego
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Na zaproszenie organizacji Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie w Portugalii 
gościł Jego Ekscelencja Jonh Forrosuelo 
Du – arcybiskup diecezji Palo w regionie 
Leyte na Filipinach. 22 marca przybył on 
z pielgrzymką do Sanktuarium w Fatimie, 
gdzie dziękował Matce Bożej za duchowe 
wsparcie dla wspólnot dotkniętych 
przez tajfun, który nawiedził Filipiny w 
listopadzie 2013 r.

Abp John Du koncelebrował z rektorem 

Arcybiskup z Filipin modli się w Fatimie
Sanktuarium Eucharystię w bazylice 
Trójcy Przenajświętszej. Na zakończenie 
uroczystości wygłosił po angielsku 
podziękowanie dla Matki Boskiej 
Fatimskiej; arcybiskup dziękował również 
Portugalczykom za szczodrość okazaną 
podczas zbiórek organizowanych na rzecz 
poszkodowanych przez kataklizm.

W wywiadzie udzielonym w Biurze 
Prasowym Sanktuarium abp Du powiedział 
między innymi: „Jesteśmy w trakcie 
odbudowy, ale uderzenie tajfunu Haiyan 
było potężne i jest bardzo wiele zniszczeń; 
w naszym regionie są one naprawdę 
ogromne, bo znaleźliśmy się w epicentrum 
tajfunu. Trzeba jeszcze wiele czasu, 
aby wszystko odbudować. (...) Nadal 
potrzebujemy podstawowych rzeczy. Poza 
ubraniami i żywnością, potrzebna jest 
pomoc psychologiczna i duchowa, aby 
ludzie mogli podnieść się z traumy”.

Abp Jonh Forrosuelo Du podkreślil, 
że w jego kraju – w którym 95% 
społeczeństwa to katolicy – bardzo silne 
jest nabożeństwo i przywiązanie do Matki 
Boskiej Fatimskiej.

Nie kryjąc wzruszenia arcybiskup 
mówił: „Jestem bardzo szczęśliwy, że na 
zaproszenie fundacji Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie mogłem przyjechać do Fatimy. 
Jestem w tym Sanktuarium drugi raz. Po 
raz pierwszy przyjechałem tu jako ksiądz 

z grupą pielgrzymów; kiedy dotarliśmy, 
wszyscy udali się na odpoczynek, ale ja 
chciałem od razu iść do Sanktuarium. 
Modliłem się na kolanach u stóp figury 
Matki Boskiej, bo Ona jest moją opoką i 
opoką ludu filipińskiego”.

„Trzy dni po przejściu tajfunu Haiyan 
przyjmowałem w mojej diecezji figurę 
pielgrzymującą z Fatimy. Pytałem Boga: 
jak mamy ją przyjąć? Wszystko było 
zniszczone! Wtedy zrozumiałem, że 
przybycie figury Matki Boskiej Fatimskiej 
będzie dla nas wsparciem i ukojeniem. 
Pobożność maryjna ma dla nas wielkie 
znaczenie; Maryja stanowi część naszego 
życia, towarzyszy nam każdego dnia” 
wspominał arcybiskup. 

Przypominamy, że pielgrzymi do 
Sanktuarium Fatimskiego wsparli 
odbudowę zniszczeń na Filipinach kwotą 
19.539,93 euro zebraną z ofiar w okresie 
Bożego Narodzenia 2013. Pieniądze te 
przekazano za pośrednictwem Caritasu 
wspólnotom dotkniętym huraganem. 
Ta suma uzupełniła natychmiastowe 
wsparcie (w kwocie 25.000 euro), 
jakiego Sanktuarium Fatimskie udzieliło 
Filipinom zaraz po tajfunie; pomoc ta 
została przeznaczona na zaspokojenie 
najpilniejszych potrzeb poszkodowanych.

LeopolDina Simões

Matka Boska Fatimska na Filipinach
W 1521 roku słynny portugalski 

żeglarz Ferdynand Magellan odkrył 
Filipiny i przyniósł tej ziemi wiarę 
i Ewangelię. Minęło prawie pięćset 
lat, a ślady portugalskiej obecności 
i wiary katolickiej są w tym kraju 
silniejsze niż kiedykolwiek.

W ostatnim czasie 
odwiedzałem na Filipinach 
regiony, które potrzebują pomocy 
i duszpasterskiej troski fundacji 
PKWP (Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie). Byłem na terenach 
zniszczonych przez tajfun Haiyan, 
który nawiedził Filipiny 8 listopada 
2013 r. Odwiedziłem także 
Bohol – wyspę silnie dotkniętą 
w październiku minionego roku 
przez trzęsienie ziemi o sile 7,2. 
Poznałem, leżący na południu kraju, 
region Mindanau, zamieszkiwany przez 
znaczącą społeczność muzułmańską, 
gdzie zdarzają się napięcia prowokowane 
przez grupy fundamentalistów.

Podróżując po Filipinach przez 
prawie trzy tygodnie, miałem okazję 

poznać wspaniałych ludzi: religijnych, 
gościnnych, wrażliwych i radosnych. 
Moją uwagę zwróciła oczywiście 
obecność w wielu miejscach figury Matki 
Boskiej Fatimskiej oraz miłość, jaką 
miejscowi ludzie obdarzają Maryję.

Na jedno z takich wyjątkowych 
miejsc natrafiłem w mieście 
Tanauan, w prowincji Leyte. W 
dzielnicy Buntay znajduje się 
niewielkie sanktuarium 
poświęcone Matce Boskiej 
Fatimskiej. Koordynatorka 
parafialnej pomocy socjalnej 
Rowena M. Popellero, kiedy 
dowiedziała się, że pochodzę z 
Portugalii, bardzo chciała pokazać 
mi to miejsce. Z dumą opowiadała, 
że we wszystkie pierwsze soboty 
miesiąca wierni uczestniczą tu w 
odprawianej o świcie Mszy św. ku 
czci Matki Boskiej Fatimskiej, po 
której ulicami dzielnicy przechodzi 
procesja.

Tajfun Haiyan uszkodził 
znajdującą się tam figurę Matki 

Boskiej Fatimskiej, ale wiara ludzi jest 
silniejsza niż kiedykolwiek. Aby mieć 
nową figurę, wierni z Buntay potrzebują 
naszej pomocy. Pomóżmy im!

Félix Lungu | www.fundacao-ais.pt
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Pięć lat temu w stolicy chrześcijaństwa – Rzymie odby-
ło się pierwsze Spotkanie Młodych pod nazwą „European 
Encounters”. W tym trwającym trzy dni wydarzeniu 
uczestniczyło ponad 250 młodych, zaangażowanych 
społecznie katolików przybyłych z całej Europy. Drugą edycję 
„European Encounters” zorganizowano w Brukseli – stolicy 
Europy, w dniach 11-13 października 2013 r. Tym razem w 
spotkaniu uczestniczyło prawie 400 młodych katolików.

Dyskusja toczyła się wokół tematu: „Dar i praktyka wiary 
w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym 
i politycznym”. Papież Benedykt XVI ogłosił rok 2013 
Rokiem Wiary, dlatego podczas tego spotkania podjęto 
pogłębioną refleksję poświęconą roli wiary w codziennym 
życiu chrześcijanina.

Na spotkanie przybyli znani mówcy z całej Europy; przez 
trzy dni intensywnych i owocnych obrad poruszono wiele 
pilnych i aktualnych tematów (program można zobaczyć 
na stronie www.european-encounters-2013.eu). Uczestnicy 
spotkania, młodzi, zaangażowani i dynamiczni katolicy będą 
odpowiedzialni za chrześcijańską Europę jutra.

Z sercem przepełnionym  radością możemy powiedzieć, 
że był to wielki sukces. Przybyli na spotkanie młodzi ludzie 
reprezentowali różnorodną mozaikę europejskich kultur, ale 
jednoczyło ich pragnienie budowania wspólnej przyszłości. 
Papież Franciszek powiedział do nas: „Ruszajcie w drogę i 
działajcie”. Taki właśnie jest cel naszych spotkań. Dlatego 
tematy konferencji skupiały się na następującym zagadnieniu: 
jakie jest miejsce Chrystusa w dzisiejszej Europie, we 
współczesnych społecznościach miejskich i na świecie?

13 października figura matki Boskiej Fatimskiej 
przebywała w Rzymie, a papież Franciszek poświęcił świat 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapragnęliśmy włączyć się w 
to poświęcenie, zawierzając także nasze spotkania Matce 
Boskiej Fatimskiej, której wizerunek przez trzy dni zajmował 
honorowe miejsce w sali konferencyjnej i był obecny podczas 
uroczystej Eucharystii kończącej „European Encounters”.

Dziękujemy siostrze Inês ze zgromadzenia Służebnic 
Matki Boskiej Fatimskiej w Brukseli za uprzejmość, jaką 
wyświadczyła nam użyczając wspaniałej figury należącej do 
jej wspólnoty.

Bruksela, 13 października 2013
W imieniu Komisji Organizacyjnej:

Elizabeth de Séjournet i Nadine de Kerchove

Inicjatywa European Encounters 
zawierzona Maryi 

Od 12 do 15 lutego w Fatimie przebywała grupa młodzieży 
z Kolegium Matki Boskiej z Lourdes w Paryżu, pod opieką 
pani Martine Boscaine-AdouKonou (asystentki Duszpasterstwa 
Młodzieży Szkolnej). Młodzież gościła w jednym z Domów 
Rekolekcyjnych należących do Sanktuarium.

Martine tak mówi o motywach przyjazdu do Sanktuarium 
Fatimskiego: „Uczę religii i kultury w Kolegium. Podczas 
pielgrzymki do Fatimy towarzyszyłam młodzieży z trzeciej 
klasy, uczęszczającej do naszego duszpasterstwa. Wcześniej 
odwiedzaliśmy miejsca związane ze świętą Tereską z Lisieux 
i Bernadettą z Lourdes oraz nawiedziliśmy grób pierwszego 
towarzysza Chrystusa w Rzymie; teraz, wraz z młodzieżą, 
chcieliśmy poznać i zrozumieć orędzie z Fatimy. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za wszystko”.

Także młodzież, która przyjechała do Fatimy z 
Paryża, przekazała nam swoje świadectwo:

Pielgrzymka do Fatimy pozwoliła nam doświadczyć 
wyjątkowej atmosfery tego miejsca. Spotkaliśmy tu osoby 
różnych narodowości i kultur, które – każda na swój sposób – 
opowiedziały nam historię tego świętego miejsca. Gościły nas 
siostry, które były dla nas bardzo miłe.

Zaraz po przybyciu do Sanktuarium skierowaliśmy się do 
Kaplicy Objawień, aby odmówić różaniec. Następnego dnia 
udaliśmy się do Punktu Informacji; tam francuskojęzyczna 
przewodniczka opowiedziała nam historię Fatimy ilustrowaną 
obrazami i zdjęciami, które pomogły nam lepiej ją zrozumieć.

Potem (z tą samą przewodniczką) zwiedziliśmy bazylikę, 
a o godz. 11.00 uczestniczyliśmy w Mszy św. odprawianej po 
portugalsku. Było to 13 lutego, a więc po Mszy św. odbyła się 
wspaniała procesja; padał deszcz, ale to nie przeszkodziło nam 
w przeżywaniu tych wyjątkowych chwil. W kolejnych dniach 
pobytu zwiedziliśmy miejscowe muzea i odbyliśmy „Program 
dla Pielgrzyma”. Ostatniego dnia odwiedziliśmy Aljustrel – 
wioskę, w której urodzili się Łucja, Hiacynta i Franciszek. 
Odbyliśmy Drogę Krzyżową (prowadzącą w kierunku Aljustrel) 
i zwiedziliśmy domy pastuszków fatimskich. Wieczorem, 
podczas modlitwy różańcowej w Kaplicy Objawień, jeden 
z uczestników naszej grupy miał okazję odmówić tajemnicę 
różańca w języku francuskim.

Pozostały nam bardzo dobre wspomnienia z Fatimy, tak 
zresztą jak z całej naszej podróży do Portugalii. Mieliśmy 
okazję poznać historię objawień i być w miejscach, w których 
żyli pastuszkowie fatimscy. Pielgrzymka zachęciła nas do 
modlitwy we wspólnocie, a także wzbogaciła nas z kulturowego 
i religijnego punktu widzenia.

Młodzież i ich opiekunka 
Kolegium Matki Boskiej z Lourdes, Paryż

Z Maryją na drogach Wiary
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„Sprawiedliwi będą umęczeni”
W 2013 roku Słowenia 

obchodziła 70. roczni-
cę poświęcenia kraju 
Niepokalanemu Sercu 
Maryi, dokonanego w 
1943 r. przez biskupa 
Gregorija Rožmana. 
Obchody rocznicy pop- 
rzedzało nabożeństwo 
pierwszych pięciu sobót 
miesiąca prowadzone 
we wszystkich parafiach 
kraju. Biskupi słoweń-
scy przyjęli propozycję 
przedstawioną przez 
Stowarzyszenie Osób 
Poświęconych Sercom 
Jezusa i Maryi i zaprosi-
li wszystkich proboszczów oraz rektorów 
sanktuariów, aby w powierzonych im ko- 
ściołach wprowadzili nabożeństwo pię- 
ciu pierwszych sobót, tak bardzo zwią- 
zane z orędziem fatimskim. Wielu wier- 
nych, kapłanów i biskupów, którzy otwo- 
rzyli serca na to zaproszenie, cieszy- 
ło się z obfitych owoców wyrażających się 
liczbą i gorliwością wiernych, którzy 
przyłączyli się do nabożeństwa. Ale nie 
tylko! Dokładnie w tym czasie (między 
styczniem a majem 2013 roku) uspokoi- 
ła się sytuacja polityczna w kraju i cia-
ło biskupa Gregorija Rožmana (który 70 
lat temu był prekursorem nabożeństwa 
pierwszych pięciu sobót), oskarżonego 
po drugiej wojnie światowej przez rząd 
komunistyczny i skazanego w nieuczci-
wym procesie, a następnie wydalonego 
za granicę, mogło powrócić do kraju i 
spocząć w rodzinnej ziemi. Bp Rožman 
był jednym z pierwszych w Europie, któ-
ry odpowiedział na naglący apel Matki 
Boskiej o zadośćuczynienie za zniewagi 
wobec Boga. Był także jednym z pierw-
szych biskupów w Europie (po biskupach 

portugalskich), który poświęcił swój na-
ród Niepokalanemu Sercu Maryi.

Aby podziękować za tak wiele otrzy-
manych łask, nasze Stowarzyszenie 
odpowiedziało na zaproszenie papieża 
Franciszka do uczestniczenia w Dniu 
Maryjnym, który odbył się 13 paździer-
nika 2013 r. Podczas uroczystości w 
Rzymie obecna była oryginalna figura 
Matki Boskiej Fatimskiej, której ma-
cierzyńska dłoń uratowała życie pa-
pieża podczas zamachu na Placu św. 
Piotra 13 maja 1981 r. Byliśmy tam 
przedstawicielami niewielkiego kra-
ju, dlatego poruszyło nas zaintereso-
wanie, jakie naszej rocznicy poświęcił 
organizator Dnia Maryjnego abp Fisichella. 
Przedstawił nas papieżowi jako „piel-
grzymów ze Słowenii, którzy z okazji 70. 
rocznicy poświęcenia narodu Niepokala-
nemu Sercu Maryi proszą Ojca Świętego 
o szczególne błogosławieństwo dla swe-
go narodu”.

Rok 2013 był także rokiem 70. rocz-
nicy męczeńskiej śmierci sługi Bożego 
Lojze Grozde. Męczeństwo tego dwu-

Na początku kwietnia w Fatimie 
przebywał Jego Eminencja ksiądz kar-
dynał Mauro Piacenza, Penitencjariusz 
Większy Stolicy Apostolskiej. Prze-
wodniczył on międzynarodowemu 
spotkaniu Papieskiego Stowarzysze-
nia Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
(PKWP), którego jest prezydentem.

Wczesnym rankiem 1 kwietnia 
kard. Mauro Piacenza przewod-
niczył Eucharystii odprawionej w 
Kaplicy Objawień, gdzie modlił się 
„aby błogosławiona Maryja, zawsze 
Dziewica, nauczyła nas radykalnego 
posłuszeństwa wobec woli Boga, 

Kardynał Mauro Piacenza w Fatimie

dziestoletniego studenta 
jest ściśle związane z na- 
bożeństwem pierwszych 
sobót, zainicjowanym w 
styczniu 1943 roku. Prag- 
nął on z gorliwością 
wypełnić prośbę Matki 
Boskiej; został przyjęty 
przez biskupa Gregorija 
Rožmana i otrzymał 
materiały dotyczące 
orędzia fatimskiego, 
aby rozprowadzić je w 
swojej parafii. Z tą prze-
syłką Grozde wpadł w 
ręce komunistów, któ-
rzy najpierw okrutnie 
go torturowali, a potem 

zabili i ukryli jego ciało. Po kilku miesią-
cach dzieci szukające w lesie konwalii, 
znalazły nienaruszone ciało studenta z 
wyraźnymi śladami męczeństwa.

„Sprawiedliwi będą umęczeni” – po-
wiedziała Matka Boska w drugiej części 
tajemnicy fatimskiej. Ale powiedzia-
ła także: „na koniec moje Niepokalane 
Serca zatriumfuje”. Papież Jan Paweł II, 
Lojze Grozde i bp Gregorij Rožman to 
bez wątpienia osoby, które po okrucień-
stwach drugiej wojny światowej, uczy-
niły wszystko, co możliwe dla triumfu 
Niepokalanego Serca Maryi. Tak jak tro-
je pastuszków, tak ci trzej „pasterze” od-
powiedzieli pozytywnie na prośbę Mat-
ki Boskiej: „Czy chcecie ofiarować się 
Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, 
które On wam ześle jako zadośćuczy-
nienie za grzechy, którymi jest obrażany 
i jako prośba o nawrócenie grzeszni-
ków?”. Teraz my powinniśmy prosić za 
ich wstawiennictwem oraz podążać za 
ich przykładem.

Dragica Cepar

aby strzegła nas od wszelkich błędów 
i złudzeń, aby otworzyła przed nami 
wielką, chwalebną i prawdziwą rzeczy-

wistość Miłości Wcielonej, Ukrzyżowa-
nej i Zmartwychwstałej, którą jest nasz 
Pan Jezus Chrystus”.

Portugalia po raz pierwszy gości-
ła przedstawicieli władz Stowarzy-
szenia PKWP. Organizatorzy przy-
znali, że było to „spotkanie o szcze-
gólnym, symbolicznym znaczeniu, 
ponieważ Fatima zawsze zajmo-
wała wyjątkowe miejsce w poboż-
ności założyciela dzieła księdza 
Werenfrieda van Straatena, który poś- 
więcił je Matce Boskiej Fatimskiej 
w 1967 r.”.

 L.S.
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W związku ze zbliżającą się rocznicą stulecia objawień, 
Sanktuarium Fatimskie postanowiło przeprowadzić 
czyszczenie i renowację wnętrza bazyliki Matki Boskiej 
Różańcowej z Fatimy. Spowoduje to zamknięcie bazyliki 
na kilka miesięcy.

Świątynia ta była nieprzerwanie użytkowana przez 
wiele dziesięcioleci, od czasu jej zbudowania, co 
doprowadziło do zanieczyszczenia, a nawet zniszczenia 
niektórych elementów wnętrza. Choć najważniejszą 
część prac będzie stanowiła konserwacja i oczyszczenie 
bazyliki, przy okazji zostanie również przeprowadzona 
modernizacja oświetlenia i nagłośnienia. Zostaną także 
poprawione warunki bezpieczeństwa pielgrzymów (przede 
wszystkim dostępność wyjść). Podczas prac szczególną 
troską zostanie otoczona spuścizna artystyczna świątyni. 
Modernizacja obejmie także pomieszczenia przylegające 
do bazyliki, w tym przede wszystkim 
kaplicę św. Józefa.

Jednym z ważnych aspektów 
prac renowacyjnych jest stworzenie 
lepszych warunków do nawiedzania 
grobów pastuszków oraz oddawania 
czci relikwiom błogosławionych 
Franciszka i Hiacynty Marto. 
Sanktuarium pragnie zapewnić taki 
dostęp do tych miejsc, który pozwoli 
pielgrzymom na spokojną i pełną 
skupienia modlitwę.

Innym wielkim przedsięwzięciem, 
wykonywanym w tym samym 
czasie, będzie konserwacja organów 
tubowych w bazylice. Instrument 
będzie odrestaurowany przy 
maksymalnym wykorzystaniu jego 
istniejących elementów; z pewnością 
jednak wiele części organów trzeba 
będzie wymienić na nowe.

Groby widzących będzie można nawiedzać przez cały okres prac remontowych w bazylice

Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy 
zamknięta z powodu remontu

Prace remontowe w bazylice rozpoczną się 14 maja 
2014 r. i potrwają kilka miesięcy (do początku 2015 r.). 
Msze św. celebrowane w świątyni zostaną na ten czas 
przeniesione do innych miejsc, jak następuje: Msze św. o 
7.30, 9.00, 12.30, 15.00, 16.30 i 18.30 do kaplicy Śmierci 
Jezusa (w podziemiach bazyliki Trójcy Przenajświętszej); 
Msza św. odprawiana od poniedziałku do soboty o 11.00 
– do bazyliki Trójcy Przenajświętszej. Jednocześnie 
Sanktuarium zapewnia, że nawiedzenie grobów 
pastuszków będzie możliwe praktycznie przez cały czas 
prac, z wyjątkiem momentów, kiedy przestrzeń tę będzie 
trzeba zamknąć ze względów bezpieczeństwa.

Sanktuarium dziękuje pielgrzymom i osobom 
odwiedzającym Fatimę za zrozumienie niedogodności 
związanych z remontem bazyliki.

António Valinho
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